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TASKI Jontec Eternum
Hoogglans vloeremulsie

Productomschrijving
Hoogglans vloeremulsie voor bijna alle typen vlakke harde waterbestendige
vloeren. De formulering geeft een perfecte hechting op bijna alle vloersoorten.

Belangrijke eigenschappen
Beschermende hoogglans laag
Hard, duurzaam en goed bestand tegen slijtage
Eenvoudig aan te brengen, korte droogtijd
Stroef volgens de internationale standaard (ASTM D-2047)
Makkelijk te herstellen
Verkrijgbaar in 5l cans voor traditioneel was aanbrengen of in de DIRECT
KLAAR OM TE STARTEN verpakking van 4x2,5 l pouches en speciale
wasverdelerpads voor het aanbrengen met de TASKI ProSpeed wasverdeler.

Voordelen
Voorziet de vloer van een duurzame hoogglans laag, houdt het oorspronkelijke
karakter van de vloer in stand
Zeer goede weerstand tegen schop- en hakstrepen en vuil, zelfs bij intensief
loopverkeer
Excellente hechting op bijna alle vloersoorten zoals vinyl, linoleum en
steen.Geschikt voor toepassing op de traditionele methode als met de TASKI
ProSpeed. TASKI ProSpeed is een makkelijk te gebruiken ergonomische
wasverdeler waarmee u een superieure laagdikte van de polymeeremulsie
verkrijgt, een verhoging van de productiviteit tevens besparing van
productverbruik en vermindering van verpakkingsmateriaal
Universeel te onderhouden
Stroef, dus veilig

Gebruiksaanwijzing
Dosering:
Gebruik onverdund. Gebruik de DIRECT KLAAR OM TE STARTEN 4x2,5 l
pouches in combinatie met de TASKI ProSpeed wasverdeler

Toepassing:
Gebruiken volgens de JohnsonDiversey top- en recoatmethodiek (vraag naar de
speciale werkomschrijving). Behandel poreuze vloeren, zoals linoleum, eerst
met een JohnsonDiversey verzegelaar. Breng het product aan op de vloer en
verdeel direct met een geschikte wasverdeler in banen van 1-1,5 m, banen
overlappen als de vloer nog nat is. Laat de vloer volledig drogen (20-30
minuten) alvorens een volgende laag aan te brengen. Breng minimaal 2 lagen
aan op niet poreuze of verzegelde vlakke vloeren.
Linoleum: Nadat de sealer volledig droog is, de vloer opwrijven met een
éénschijfsmachine en een rode pad. Stofwis de vloer (gebruik geen
oliegeïmpregneerde doekjes) alvorens een volgende laag aan te brengen.

Belangrijk:
Niet mengen met andere producten. Niet toepassen op vloeren met reliëf en
ongelakt hout of kurk. Niet buitenshuis of in natte ruimten gebruiken.
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Technische gegevens
Eigenschappen: melkachtige witte vloeistof
Soortelijk gewicht [20°C]: 1.04
pH-waarde puur: 8.2 - 8.7
Verbruik: 20-40 ml/m2

Bovenstaande gegevens gelden bij normaal gebruik en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag
Veilig gebruik:
Uitvoerige voorschriften voor het gebruik en de verwijdering van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk
Veiligheidsinformatieblad.
Alleen voor professionele gebruikers/specialisten.

Opslaginformatie:
Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet opslaan bij temperaturen beneden de 5°C.

Goedkeuringen
Getest volgens ASTM D-2047 voor stroefheid

Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer Verpakkingsgrootte Type verpakking
7512694 2 x 5 liter can
7516463 4x2,5 liter pouch


